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Zahvala je priznanje
naših meja in medsebojne
odvisnosti, priznanje, da se
do največjih, najvrednejših
in najbolj osrečujočih
stvari v življenju ne
dokopljemo sami, ampak
so nam podarjene.
(Bogdan Dolenc)

UVODNIK
isel na smrt nas spominja, da je naše
življenje minljivo. Takšni, kot smo, ne
bomo večno živeli. Umrli bomo. Verujemo pa v
večno življenje, v življenje po smrti. Življenje po
smrti ni preprosto nadaljevanje tega življenja. To
je življenje, v katerem bodo uresničena vsa naša
hrepenenja, eno samo življenje trenutka. Večno
življenje se ne meri po zemeljskih merilih, to je
življenje čiste sedanjosti.
Švicarski terapevt C. G Jung meni, da
lahko samo tisti, ki veruje v večno življenje,
živi to zemeljsko življenje v polnosti. V
sestavku o duši in smrti piše, da življenja po
smrti ne moremo dokazati. Vendar modrost
naše duševnosti kaže na to, da s smrtjo ni vsega
konec, ampak nas čaka nekaj, kar presega vse
naše predstave o življenju.
Kdor ne posluša svoje duše in živi mimo
nje, zboli. Trdno se mora oprijeti tega, kar
ima. Oklepa se svojega premoženja, svojega
zdravja, svojega Jaza. Toda če stvari ne
moremo spustiti, če se ne moremo osvoboditi,
se ne moremo roditi.
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Vera v večno življenje je zato po Jungovi
teoriji pogoj, da tukaj in zdaj živimo v polnosti,
sproščeno, hvaležno uživamo in znamo tudi
spustiti, kar nam je podarjeno.
Po: A. Grün, O čudežu
Ko boš ob koncu svojega življenja
stopil pred večnega Sodnika,
te ne bo vprašal,
kako dolgo si živel na zemlji,
pač pa boš moral dati odgovor,
kako si živel:
pošteno ali nepošteno.
(Friderik Baraga)
Nikoli se ne bomo mogli
izogniti trpljenju in smrti,
vsakdo pa bo lahko
umrl s Kristusom
in le tako tragičnost
svojega življenja preobrazil
v njegovo vstajenje.
(Marjan Turnšek)

Župnijska karitas
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
Pisarna in skladišče
letni čas: ob torkih
med 1700 in 1900
zimski čas: ob torkih
med 1630 in 1800
telefon: 01/723-89-77
Poslovni račun
02301-0091604341
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BODI (PRE)VIDEN
mesecu oktobru je stekel projekt z
zgornjim naslovom. Spodbudila sta ga
Javna agencija republike Slovenije za varnost v
prometu in Slovenska karitas. Namen projekta
je, da bi povečali varnost pešcev in kolesarjev
v temnem delu dneva ali pri slabi vidljivosti.
Posvetiti je potrebno pozornost oblačilom, saj
smo v svetlih oblačilih in z odsevniki bolje
vidni, vozniki nas pravočasno opazijo in
prilagodijo hitrost vožnje.
V tem tednu so prostovoljci naše Župnijske
karitas po večerni maši razdeljevali predvsem
starejšim zgibanke o projektu in odsevnike.
Upamo, da bomo vsi udeleženci v prometu
zgornja priporočila upoštevali in s tem
prispevali k varnosti. Cilj projekta pa je
bil širši: v tej akciji naj bi sodelovali mladi
sodelavci Župnijskih karitas. Velikokrat smo
že iskali izzive za mlade, ki bi na njim mikaven
način privabljali mlade k dobrodelnosti in
prostovoljstvu. Tudi če je omenjen projekt že
skoraj zaključen, ste mladi vedno dobrodošli v
naši Župnijski karitas; morda se sami oglasite
s kakšno dobro idejo, ki jo bomo skupaj lahko
izpeljali.
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SVEČA MANJ – DAR ZA KARITAS
ot že nekaj zadnjih let smo sredi minulega
tedna v našo cerkev spet postavili
nabiralnik s povabilom, da se verniki ob
bližajočem
prazniku
vseh svetih odpovemo
pretiranemu nakupu sveč.
Vsi, ki smo v preteklih
letih izgubili ljubljeno
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Gospod, daj, da bom
vsak dan prisluhnil
stiskam bratov.
(Franc Sodja)

osebo, radi »poromamo« na grob in utripajoč
plamenček pomeni povezavo našega ranjenega
srca s pokojnikom. Kako lepo se je v mraku
ali zvečer približati grobu, kjer trepeta plamen
sveče in nam pomaga, da se v duhu povežemo
s pokojnikom, mu celo zaupamo naše sreče
in nesreče in v molitvi zanj dosežemo svoj
mir. Nedavno so mediji poročali o pretiranem
nakupovanju sveč pri nas za bližajoč praznik
in nas ta navada nečastno postavlja na prvo
mesto v Evropi. Kako dolgo bo še treba čakati,
da bi doumeli, da je en plamenček dovolj in
da prenehajmo s prižiganjem velikega števila
sveč, saj plastične posodice po tem, ko sveča
pogori, predstavljajo tudi neznosno breme za
okolje.
Ker sodelavci Župnijske karitas tedensko
doživljamo velike stiske ljudi iz naše okolice,
vabimo, da po svojih močeh darujete v
nabiralnik sredi cerkve, na katerem boste
prebrali napis: Sveča manj – daruj za Karitas.
Vsem iskrena hvala!
Sodelavci Župnijske karitas

400-letnica vincencijanske karizme
ZAKORENINJENI V BOGU
oglejte sveto razpoloženje, v katerem
kristjan, vdan Božji volji, preživlja svoje
življenje, poglejte kakšen blagoslov spremlja
vse njegovo delo. Drži se samo Boga in on
ga vodi v vsem in povsod. Tako lahko reče s
prerokom: »Prijel si
me za roko. S svojim
nasvetom me vôdi« (Ps
73,23-24). Res ga Bog
drži kakor z desno roko
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in ker se držita drug drugega v tej popolni
predanosti Božjemu vodstvu, ga boste jutri,
pojutrišnjem, ves teden, celo leto in končno
celo življenje videli mirnega in vedrega,
njegova gorečnost in njegovo hrepenenje
po Bogu ne bosta prenehala; v duše svojih
bližnjih bo vedno izlival blago in koristno
delovanje duha, ki ga oživlja ... Vidimo lahko,
da tak človek očitno napreduje, njegove besede
imajo neko posebno moč in žlahtnost. Bog
daje izreden blagoslov vsem njegovim delom,
s svojo milostjo spremlja načrte, ki jih ima z
njim in nasvete, ki jih daje drugim; vsa njegova
dejanja so močno spobudna (Sv. Vincencij
Pavelski).
Oprijeti se Boga, okleniti se ga, kot se
ga oklene revež v stiski ali, še bolje, kot
otrok, ki se vesel drži roke svojega Očeta!
Ta namen ima Vincencij, ko želi z drugimi
deliti svoje temeljno izkustvo: njegovo stalno
zatočišče je Bog. Prisvojil si je besede Terezije
Avilske: »Samo Bog zadostuje!« Zagledal se
je v evangelij in preprosto ve, da je trdna hiša
zgrajena na skali. Vera je njegova odskočna
deska, zato nenehno vse začenja in vse dela
v zvestobi do Boga, tako da se dejansko ne
ravna po svojih željah, ampak Bogu v veselje.
To je človek, ki pozna Božjo moč in moč
Božje Besede. Z Bogom in njegovo besedo vse
postane mogoče: »Teži samo po Bogu, 'ki je
neizmerna globina popolnosti, večno, nadvse

sveto, čisto, popolno in neskončno slavno Bitje,
brezmejno dobro, ki vključuje vse dobrine in
je samo v sebi nedoumljivo. To védenje, ki ga
imamo, da je Bog neskončno vzvišen nad vsa
spoznanja in nad vsak ustvarjeni razum, nam
mora biti dovolj, da ga neskončno cenimo, da
v njegovi navzočnosti 'izginemo' in o njegovem
najvišjem veličastvu začnemo govoriti z
velikim spoštovanjem in podreditvijo; da ga
toliko kot cenimo, tudi ljubimo; ta ljubezen
bo potem rodila v nas nepotešeno željo, da bi
prepoznali njegovo dobroto in mu 'priskrbeli'
pravih častilcev« (Sv. Vincencij Pavelski).
Sveti Vincencij, ki je zakoreninjen v Bogu,
zdaj ne bo več omahoval. Dvom nad njim nima
več moči. Z Bogom-Skalo tudi sam postane
skala. Če bi ne bil rojen v Landih (mehki južni
pokrajini), bi rekli, da je iz granita!
Za Vincencija Nevidni stopa ob njem. Bog
je njegov notranji gost, njegov domači učitelj.
Rad sprejme zahteve berullijanske duhovnosti:
ljubiti, častiti, posnemati. Do norosti ljubi
tistega, ki je Ljubezen: »Trdno drži, da ljubezen,
ko prebiva v neki duši, popolnoma prevzame
vse njene moči; ne dovoli ji nobenega počitka;
to je ogenj, ki učinkuje brez prenehanja; stalno
drži v napetosti in v delovanju osebo, ki jo
je enkrat razvnel« (Sv. Vincencij Pavelski).
Zaradi Kristusa, ki ga posnema v vseh njegovih
'življenjskih položajih' in v vseh stvareh, želi
biti „častilec Očeta in služabnik njegovega
načrta ljubezni« (Sv. Vincencij Pavelski).
Ker ima to globoko izkušnjo Boga, ga
pozna tudi od znotraj, takšnega, kakršen je
sam v sebi; drži se Boga, ki je Bog odnosa,
trinitaričnega Boga, Očeta, Sina in Svetega
Duha. V njem je njegov stalen pristan: „Eden
izmed učinkov ljubezni našega Gospoda je,
da Bog Oče ne le ljubi duše (ki ga ljubijo), in
osebe Svete Trojice ne le pridejo vanje, ampak
v njih ostanejo. Duša tistega, ki ljubi našega
Gospoda, je torej bivališče Očeta in Sina in
Svetega Duha, in tam Oče večno rojeva Sina
in tam Sveti Duh nenehno izhaja iz Očeta in
Sina« (Sv. Vincencij Pavelski).
Razmišljanje Jeana Pierre Renouarda ob
naukih in življenju sv. Vincencija Pavelskega

Seznam branja beril – november in december 2017
Sreda - VSI SVETI
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Četrtek – SPOMIN VERNIH
RAJNIH

2.11.

31. nedelja med letom ZAHVALNA

5.11.

32. nedelja med letom

12.11.

33. nedelja med letom
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Nedelja – KRISTUS KRALJ
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1. ADVENTNA NEDELJA
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Petek – BREZMADEŽNO
SPOČETJE
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2. ADVENTNA NEDELJA
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3. ADVENTNA NEDELJA
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4. ADVENTNA NEDELJA
SVETI VEČER
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25.12.
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Špela Urankar
Bojan Bartulović
Mija Labrović
Zvonka Košak
Janez Slokan
Matevž Bolta
Marička Benda
Polona Kunstelj
Helena Škrlep
Ana Pišek
Rok Burja
Zvonka Košak
Andrej Potočnik
Polona Leskovec
Janez Bregar
Mija Labrović

Martina Burja
Bojan Mehle

Sara Košak
Janez Bregar
Polona Leskovec
DRUŽINSKA MAŠA
Gašper Skok
Andrej Mehle
Katarina Marin Hribar
BIRMANCI
Špela Urankar
Katarina Štruklec

Janez Slokan
DRUŽINSKA MAŠA
Polona Leskovec
Rok Posavec
Rok Burja
Kaja Žnidar

Matevž Bolta
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Teja Žnidar
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Zvonka Košak
Kaja Žnidar

NAPOVEDUJEMO
DAROVI ZA KARITAS
V naši župniji je že več let lepa navada,
da na praznik vseh svetih pri popoldanskem
bogoslužju in na dan vernih duš zbiramo darove
za delovanje Župnijske karitas. Svojim rajnim
lahko pomagamo z molitvijo, zadoščevanjem
in dobrimi deli, torej so naši darovi lahko
del skrbi za umrle. Prav tako lahko prižgemo
kakšno svečo manj in namesto tega darujemo
za Karitas. V ta namen je v cerkvi ves čas
skrinjica za vaše darove. Bog vam povrni za
radodarnost.

pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga
je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali
naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi
in obhajilu, če izpovemo vero in molimo po
papeževem namenu ali, kakor rečemo, po
namenu sv. očeta (na primer očenaš).
Zato vam bomo mengeški duhovniki na
razpolago za sv. spoved. Izkoristite vsak dan
pol ure pred sv. mašo.

VEČERNE SV. MAŠE OB 18h
OD NEDELJE, 29. 10.
Ob zamenjavi letnega in zimskega časa bo
spremenjena ura večernih sv. maš: ob nedeljah
in delavnikih bodo ob 1800. Tako bo vse do
spomladanske premaknitve ure zadnjo nedeljo
v marcu. Hvala za razumevanje.
Z novembrom in vse do konca zimskega
časa bodo molitvene ure pred Najsvetejšim
vsako sredo po sv. maši. Molitev bo trajala
okoli 45 minut! Vabljeni k molitvi in češčenju.
DOGODKI PRED NAMI
VSI SVETI (sreda, 1. 11.)
Na zapovedani praznik vseh svetnikov
bodo sv. maše po nedeljskem razporedu ob
800, 1000 in 1800. Slovesno bogoslužje v čast
vseh svetnikov bo ob 1400 v župnijski cerkvi.
Nadaljevali ga bomo z molitvijo za rajne na
pokopališču.
Rožni venec za rajne bomo molili v
župnijski cerkvi ob 1700. Lepo povabljeni prav
vsi k molitvi po družinah ali v cerkvi. Prav
z molitvijo smo najlepše povezani z našimi
rajnimi.
Mlade vabimo, da se pridružijo molitvi za
umrle sovrstnike ob 1900. Molitev začnemo v
cerkvi in jo nadaljujemo po grobovih.
ODPUSTEK ZA RAJNE
Cerkev v prvih osmih dneh novembra
poklanja popolni odpustek za vsak obisk

VERNE DUŠE (četrtek, 2. 11.)
Spomin vernih rajnih obhajamo letos
med tednom, na četrtek. Sv. maše bodo po
ustaljenem nedeljskem redu ob 800, 1000 in 1800.
Po sv. maši ob 800 bodo molitve tudi na starem
delu pokopališča. Radi molimo za rajne.
Po večerni sveti maši bo molitev za
duhovne poklice.
PRVI PETEK IN OBISK BOLNIKOV
NA DOMU (3. 11.)
Vsak prvi petek obiščemo bolnike
in ostarele na domu. Pokličite nas, da se
dogovorimo, h komu naj pride duhovnik ter
mu vsaj ob prvem petku prinese tolažbo in
blagoslov Božje navzočnosti. Tako bo tudi v
petek, 3. novembra. Ta dan bomo duhovniki uro
pred sv. mašo na razpolago za spovedovanje.
Med tem bo tudi molitev za še nerojene otroke
in njihove starše, ki jo običajno molimo na prve

petke pred sv. mašo. Lepo vabljeni k spovedi in
skupni molitvi.
Na prvi petek obnovimo tudi posvetitev
Jezusovemu srcu. Naj ne gre mimo nas dobrota,
ki se nam razodeva iz Jezusovega prebodenega
srca.
PRVA SOBOTA V MESECU (4. 11.)
Prva sobota v mesecu je dan, posvečen
Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Božje
materinstvo je v Fatimi obljubilo posebno
varstvo tistemu, ki se bo posvetil tej Božji
ljubezni. Zato ste vabljeni k pobožnosti prvih
sobot. Premišljevalni rožni venec bomo molili
pred Najsvetejšim eno uro pred sv. mašo, torej
od 17h. Ves čas molitve in premišljevanja
bo tudi priložnost za sv. spoved. Vabljeni v
varstvo Marijinega Brezmadežnega srca. V
začetku meseca bomo pri verouku povabili
k pobožnosti petih prvih sobot tudi letošnje
kandidate za sv. birmo.
CELONOČNA MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM (4./5. 11.)
Ves november je posvečen molitvi za
pokojne. S tem namenom bomo molili tudi
mi. K Bogu pa se bo dvigala še naša prošnja
za družine, ki so v zakonodajnem postopku na
preizkušnji. S tem namenom boste lahko prišli
na celonočno molitev od sobote, 5. novembra,
od 19h do nedelje, 6. novembra, do 7.45.
Dobrodošli ste katero koli uro noči. Vzemite si
čas za molitev. Jezus vas ne bo razočaral.
ZAHVALNA NEDELJA (5. 11.)
Že vrsto let je naš oltar na zahvalno nedeljo
okrašen za to priložnost. Hvaležni smo za
vse, kar pridelamo in naredimo. Hkrati pa naj
Bog povrne vsem, ki kaj dobrega storite za
vaša duhovnika. Pri vseh mašah na zahvalno
nedeljo bo na predlog ŽPS nabirka za župnika.
Duhovniki nimamo plače. Živimo od darov
vernikov. Od dobrote dobrih ljudi.
KATEHEZA ZA ODRASLE
(ponedeljek, 20. 11.)
Naslednje srečanje kateheze za odrasle bo
v ponedeljek, 20. novembra, po večerni sv.
maši v župnišču.

SREČANJE ŽPS (torek, 14. 11.)
Naredili bomo načrt za adventni čas. Še
več pa bomo lahko rekli na srečanju v torek,
14. novembra, po sv. maši v župnišču.

MEĐUGORSKA MOLITEV
(petek, 24. 11.)
Vabljeni v petek, 24. novembra, po sv.
maši. Marija vabi tudi vas k molitvi in dobroti.
Hvala, ker ste se odzvali Njenemu povabilu.
DRUŽINSKA MAŠA (nedelja, 12. 11.)
Naslednja družinska sv. maša bo v nedeljo,
12. novembra, in jo pripravljajo veroučenci 7.
razreda in njihovi starši. Po njej ste vabljeni, da
se ustavite in ne hitite domov, zato da se bomo
lahko srečali in se pogovorili med seboj. Saj
je vendar nedelja in čas za srečevanje. Naj nas
taki dogodki bogatijo in povezujejo.
KRŠČEVANJE (nedelja, 12. 11.)
Na drugo nedeljo v mesecu so sv. krsti. Ti
bodo, kakor tudi sicer druge mesece, ob 11h.
Vabimo vse starše, da čim prej prijavijo otroke
za krščevanje. Tako bomo vedeli, kdo vse je
povabljen na krstno pripravo, ki bo v sredo,
8. 11., ob 20h v župnijskem domu.
Veseli smo mladih družin, ki stanujejo
v Mengšu in se prav s sv. krstom otroka
lepo vključijo v življenje kraja in župnije.
Dobrodošli.
DUHOVNA OBNOVA ZA ŽENE IN
DEKLETA (sobota 11.11.)
Duhovna obnova bo pri sestrah usmiljenkah
v Šentjakobu v soboto, 11, novembra 2017 od

9hdo 17h. Tema: posredovanje vere. Prijave
zbira s. Barbara Šelih na gsm: 040-202-179 ali
barbara.selih@usmiljenke.si.
DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANCE
(sobota, 18. 11.)
Duhovna obnova bo potekala v župnijskem
domu v Mengšu. Začetek bo ob 9h , zaključek
pa s sveto mašo ob 18h. Duhovno obnovo bo
vodila ekipa iz Geštalt pedagogike.
NEDELJA KRISTUSA KRALJA (26. 11.)
V naši župniji je nedelja Kristusa Kralja
tudi nedelja, ko se predstavijo naši birmanci in
oddajo svojo prijavnico za sv. birmo. Povabljeni
ste, da molimo k Sv. Duhu zanje in za njihove
družine. V ta namen boste lahko potegnili
listek z imenom enega od 27 kandidatov za sv.
birmo in zanj molili. Zanje boste molili do sv.
birme, saj z njo to nalogo prevzamejo botri.
Z oktobrom so začele delovati birmanske
skupine. Tudi za voditelje skupin in njihovo
delovanje prosimo Božjega blagoslova. Vse
priporočamo v molitev.

konča z nedeljo Karitas. V sredo, 29. novembra,
bo priložnost za vaše darovanje na koncertu
Klic dobrote. Neposredni prenos koncerta bo
tudi po TV Slovenija in Radiu Ognjišče ob 20h.
Hvala za vaše darove. Prva adventna nedelja,
letos 3. decembra, je nedelja Karitas, ko boste
lahko darovali za Karitas. Tako bo dobrota
odpirala pot prihajajočemu Odrešeniku.
SREČANJE ZA STARŠE
VEROUČENCEV
za 4. razred v ponedeljek, 6. 11., za 9.
razred v torek 7.11., za 2. razred v sredo 8.
11., za 3.in 7. razred v četrtek 9.11., za 5.
razred v ponedeljek 13.11. Srečanje bo ob
18.30 ( po sveti maši) v veroučni učilnici v
župnijskem domu. (za 3. razred v zimski kapeli
v župnišču) Starši vabljeni.
BIRMANSKI ANIMATORJI
Sestanek za birmanske animatorje bo
v sredo 15.11. ob 18.30h (po večerni maši) v
župnišču.
SVETOPISEMSKA SKUPINA
(ponedeljek, 6. 11.)
Srečanje bo po sveti maši ob 18.30 v
župnišču. Vabljeni.
GOSPODARSKI SVET IN KLJUČARJI
Uvodno srečanje za člane gospodarskega
sveta in ključarje obeh cerkva (župnijske in
loške) bo v nedeljo ob 19h (po sveti maši) v
župnišču. Namen srečanja je, da se spoznamo
in ugotovimo, kaj vse nas čaka v župniji na
gospodarskem področju v prihodnjih letih.

SREČANJE VERA IN LUČ
(nedelja, 19. 11.)
Zbrali se bomo ob 15h v župnijskem domu.
TEDEN KARITAS
Nedelji Kristusa Kralja vesoljstva sledi
teden Karitas, ki se na prvo adventno nedeljo

SVETA CECILIJA (sreda, 22. 11.)
Na god zavetnice cerkvene glasbe se
zahvaljujemo vsem, ki dar petja in igranja
delite z župnijo. Naj vas podpira s svojo
priprošnjo zavetnica sv. Cecilija. Zavetnica
glasbe, po kateri nosi ime tudi pevska soba v
župnijskem domu, naj bo spodbuda za češčenje
Boga v srcu. Sv. Cecilija je namreč prepevala
Bogu v svojem srcu. Vsi pevci lepo vabljeni k
sveti maši. Po sveti maši bo seveda priložnost
za druženje v župnijskem domu.

DEKANIJSKO SREČANJE MEŠANIH
PEVSKIH ZBOROv (nedelja, 26. 11.)
Vsako jesen se v dekaniji zberejo mešani
pevski zbori. Tokratno srečanje bo potekalo
v nedeljo, 26. novembra, ob 15h v župnijski
cerkvi v Moravčah.
Vabljeni.
DEKANIJSKO SREČANJE MOLIVCEV
ZA DUHOVNE POKLICE (Brezje, 19.11.)
Vsak mesec ( tretjo nedeljo v mesecu) ena
od dekanij v ljubljanski nadškofiji pripravi
molitev in sveto mašo za duhovne poklice.
V mesecu novembru je na vrsti dekanija
Domžale. Organizirali bomo avtobusni prevoz.
Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali
pa poveste kar po sveti maši v zakristiji. Cena
prevoza je 10€ na osebo. Program: ob 15h
molitev rožnega venca in litanije Matere Božje.
Ob 16h sveta maša - somaševanje dekanijskih
duhovnikov. Vemo da duhovnih poklicev
primanjkuje. Vsak duhovni poklic je izmoljen.
Vabljeni.
MOLITVENI PLESI (11.11.)
Večer molitvenih plesov bo v soboto,
11.11.2017 ob 20 h v Župnijskem domu.
Premišljevali bomo priliko o svatbi, na katero
smo vsi povabljeni. Naše neomadeževano
krstno oblačilo je svatovsko oblačilo, ki nam
omogoča vstop na veselo praznovanje. Bog,
gostitelj nas vabi v odnos z njim in med seboj.
Prepustimo se brezmejni Božji ljubezni.

srečanje v petek 13.4. 2018 vedno ob 16h v
župnijskem domu. Seznam knjig je na voljo
v veroučnih učilnicah in župnijski pisarni.
Z branjem si bogatimo besedni zaklad. Mož
beseda več velja kakor kup zlata. (bl. Anton
Martin Slomšek) Voditeljica je s. Jelka Rupnik.
NOV MARIJANSKI KOLEDAR
Slovenski salezijanci vsako leto izdajo
Marijanski koledar. Vrednost koledarja za leto
2018 znaša 2,50€. Koledar je na voljo na polici
s tiskom in v župnijski pisarni.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
4. november: V. Mengeš od Grobeljske
		 do Kolodvorske
11. november: V. Mengeš severno od
		 Prešernove in Kolodvorske
18. november: M. Mengeš vzhodno
		 od Liparjeve
25. november: Topole in Dobeno
2. december: Pristava in M. Mengeš
		 zahodno od Liparjeve
9. december: Loka

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
(SBP)
Prvo srečanje SBP bo v petek 1. 12. 2017,
drugo srečanje v petek 16.2. 2018 in tretje

Župnija Mengeš
Trdinov trg 9
1234 Mengeš
telefon: 01/723 01 10
Svete maše
Nedelja: 800, 1000 in 1800
Delavniki: 1800

Pisarna
• ponedeljek in torek
med 8.15 in 9.00
• vsak večer po sveti maši
• po predhodnem dogovoru
Poslovni račun
0230 1009 1305 775, NLB

Odgovarja
Marko Košir, župnik
telefon: 040 200 367
e-pošta: marko.kosir@rkc.si
www.župnija-mengeš.si

